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Број ЕСПБ  8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов неусловљен 

Циљ 
предмета 

да студенти освоје основна знања о основним финансијским инструментима и 
финансијским дериватима, процесима вредновања финансијских инструмената и 
финансијских институција. Имаће прилку да науче и схвате значај тржишта новца, 
капитала, двизног тржишта, хипотекарног тржишта, тржишта финансијских деривата и 
финансијским инструментима који се користе на тим и другим финансијским  тржиштима. 

Исход 
предмета 

Након завршеног семестра  студент би требало да разуме значај финансијских тржишта и 
институција и да препозна  асиметрију и мере за њено превазилажење. Студент би 
требало да зна основне карактеристике финансијских инструмената,тржишта и 
институција. Да поседује разумевање процеса вредновања финансијских инструмената и 
да  је у стању да компетентно анализира и тумачи основне процесе на савременим 
финансијским тржиштима. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01:1. Упознавање са процедуром провере знања студената; 2. Улога финансијских 
тржишта и институција П-02: Структура финансијског система и теорија финансијске 
структуре П-03: Теорија ефикасности тржишта П-04: Глобална финансијска тржишта П-05: 
Тржиште новца и девизно тржиште П-06: Тржиште обвезница П-07: Хипотекарно тржиште 
П-08: Тржиште акција П-09: Форворда и фјучерса П-10 Тржиште опција П-11: Депозитне 
институције на финансијским тржиштима П-12: Инвестициони фондови П-13: Посредници 
на финансијским тржиштима П-14: Институционални инвеститори П-15: Основни 
елементи микроструктуре секундарног тржишта 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

В-01: Улога државе у регулисању финансијског система В-02:  Структура финансијских 
институција и како финансијска структура промовише ефикаксну алокацију новца и 
капитала В-03: Форме ефикасности тржишта и  докази против теорије ефикасности 
финансијских тржишта В-04: Главна тржишта роба и деривата В-05 Инсрументи тржишта 
новца В-06: Ризици улагања у обвезнице и рејтинг обвезница В-07: Израчунавње цене 
обвезница В-08: Припрема за I колоквијум В-09: Хипотекарно тржиште у змљама у 
транзицији, са посебним освртом  на хипотекарно тржиште у Србији В-10: Израчунавање 
цене и вредности акције В-11 Одређивање теоријске цене фјучерс уговора В-12:  
Позиције опционих трансактора В-13: Припрема за II колокцијум В-14: Израчунавање нето 
вредност активе по акцији фонда (НАВ) В-15: Организација брокерских кућа и ризици 
пословања 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

4 3     

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, презентације, тестови, семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 50 

колоквијуми 40    

семинари     
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